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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

   .والصالة والسالم عىل رسول اهلل احلمد هلل رب العاملني،  

فبقيت  معنتا  معنا يبني أحكام الصالة، -رمحه اهلل–أما بعد؛ مازال املصنف 

 , وحكم صالة اجلنازة.حكامن، أال ومها حكم صالة العيد

 .نكمل إن شاء اهلل نكمل كتاب الصالة، وندخل يف كتاب الزكاة

 )املتن(

 ."باب صالة العيدين"فقال املصنف هنا: 

 )الرشح(

متتن العتتوا، والتكتترار والر تتو ،  :والعيتتد يف ل تتة العتتربمجتتع أو مىنتتد عيتتد، 

   .وُسمي العيد عيًدا، ألنه ير ع ويتكرر كل سنة

وإذا تأملتت  يف أعيتتاا النتتاس  تتد أنتته ال يصتتدع عتتىل معنتتد العيتتد إال متتا كتتان 

 ن اللتتذين يف االستتالم, فمتتىاًل لتتو أختتذنا عيتتد النصتتار متتن العيتتدي عنتتد املستتلمني

الذي هو امليالا، ميالا املسيح، والذي هو يستمونه بترأس الستنة، فلتام يتأ  رأس 

ال يكتتون هنتتار تكتترار وعتتوا، بتتل هتتي عبتتارة عتتن ذكتتر ، ألن املستتيح ولتتد الستتنة 

 أن ُيولتتتتتتد يف كتتتتتتل ستتتتتتنة، أو مىتتتتتتال األعيتتتتتتاا الو نيتتتتتتة التتتتتتتي متتتتتتىاًل عيتتتتتتد وال يمكتتتتتتن

االستتتقالل وعيتتد كتتذا، فاالستتتقالل وقتتع متترة واحتتدة، يف الستتنة القاامتتة، فتكتتون 

ذكتتتر  وال تكتتتون عيتتتد، بظتتتالىل إذا ن تتترم إا العيتتتد االستتتالمي التتتذي هتتتو عيتتتد 
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الفطتتر، وعيتتد األ تتلد، فالنستتبة لعيتتد الفطتتر، فتقتتد أن النتتاس قتتد ُكلفتتوا بصتتيام 

ة العرشتت األواختتر، شتت ر رمنتتان، وامتنعتتوا عتتن األكتتل وعتتن الرشتتب،  تتم يف  ايتت

يكرمنتا يتكرم ربنا  ل وعال بأن يعتق رقابنا من النار, فناسب هبذه املكرمة التتي 

اهلل هبا، أن الناس تفرح هلذا اليشء، فإًذا اائاًم يعوا الرستور بعتواه، وكتذلي عيتد 

ينتتزل إا ستتامء التتدنيا  اهلل ستتبلانه وتعتتااأن  األ تتلد فتتإن كتتام  تتاء عتتن النبتتي 

, وكتتذلي «فيتته أفينتتوا م فتتوًرا لكتتم وملتتن شتتفعتم»عرفتتة، ويقتتول: يف عشتتية يتتوم 

هذه منقبة تستلق أن ُيشكر اهلل علي ا وأن ُيفرح هبا، فناسب أن يأ  هنتار عيتد، 

 األ لد، فلذا أكرمنا اهلل هبذين اليومني.

- عائشتتةيف متتا روتتته  إن النبتتي   تتاء يف الستتنن أو ااوا بإستتناا ال بتتأس بتته

إا املدينة و د العرب يلعبون يف  )ملا  اء النبي ا قال : أ  -ريض اهلل عن ا

. قتتاال: مهتتا متتن أاتتام اجلاهليتتة، كنتتا نلعتتب «هتتذين  متتا »: , فقتتال( نتتنيااليتتومني 

قتتد أبتتدلكم اهلل متتا هتتو ختته متتن ام أال هتتو عيتتد األ تتتلد »: فتتي ام. فقتتال النبتتي 

 .«وعيد الفطر

 الستنة الىانيتة لل قترة بعتد كتان يف صتاله النبتي يقول ابتن حبتان: أول عيتد 

كتان يف الستنة  ما ُفرض رمنان وفر   زكتاة الفطتر، فتأول عيتد صتاله النبتي 

 الىانية. 

، أي: يف هتذا البتاب ستوىل أمكلتم "باب صالة العيدين"فقال املصنف هنا: 

 لي وأذكر لي مجلة من األحكام التي تتعلق هبذه الصالة.
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 )املتن(

ايتتة إذا قتتام هبتتا أربعتتون متتن أهتتل امل تت هتتي فتترض عتتىل الكف)قتتال املصتتنف: 

 .(سقط  عن سائرهم

 )الرشح(

فقتال:  حكم صتالة العيتد،هو أنه بني  -رمحه اهلل–أول يشء بدأ به املصنف 

 وض الكفاية.هي من فر

يقتتول العلتتتامء: صتتالة العيتتتد  بتتت  مرشتتتوعيت ا بالكتتتاب وبالستتتنة واالمجتتتا ، 

رْ ف  }قال:  اهلل سبلانه وتعااأما الكتاب، فإن  اْنل  بِّي  و  لِّ لِر   .[2]الكو ر:{ص 

الذي عليته مجتاهه أهتل التفسته عتىل أن الصتالة هنتا، صتالة عيتد األ تلد، 

رْ }وقوله:  اْنل   , النلر ُيقصد به التنلية يف يوم العيد.[2]الكو ر:{و 

ىَل }: اهلل سبلانه وتعااوقال  ِه ف ص  بِّ ر  اْسم  ر  ك  ذ   .[15]األعىل:{و 

تتهِ }مجتتاهه التفستته،  كتتذلي التتذي عليتته بِّ تتر  اْستتم  ر  ك  ذ  , التتذكر [15]األعتتىل:{و 

هتتتو التكبتتته التتتذي ُيرشتتت  يف العيتتتد, وصتتتىل ُيقصتتتد هبتتتا صتتتالة عيتتتد الفطتتتر، هتتتذا بتتتام 

 خيص الكتاب.

متتتن قتتتواًل ومتتتن فعتتتاًل عتتتىل صتتتالة  أمتتتا متتتن الستتتنة فقتتتد تتتتواترم ستتتنة النبتتتي 

ابتتتن عبتتتاس قتتتال: متتتن حتتتديع ابتتتن عبتتتاس وغتتتهه، أن  "الصتتتليلني"العيتتتد، ففتتتي 

)صلي  العيد خلف رستول اهلل وخلتف أو بكتر وخلتف عمتر فلتام يتوذن هلتا و  

 .يقم هلا(
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حتتتع  قتتتد واعتتتب عتتتىل صتتتالة العيتتتد، والنبتتتي  ف تتتذا اليتتتل عتتتىل أن النبتتتي 

 علي ا وأمر هبا.

أمتتتتتا االمجتتتتتا  فقتتتتتد أمجعتتتتت  األمتتتتتة، واتفتتتتتق العلتتتتتامء عتتتتتىل أنتتتتته ُيرشتتتتت  يف العيتتتتتد 

عتتتىل هيخمتتتة  صوصتتتة. هتتتذا بالنستتتبة لللكتتتم متتتن  األ تتتلد وعيتتتد الفطتتتر، صتتتالة

 حيع املرشوعية يف العام.

إال أن هتتتتذه األالتتتتة ملتتتتا  اءتنتتتتا متتتتن كتتتتتاب ومتتتتن ستتتتنة ومتتتتن إمجتتتتا ، اختلتتتتف 

 نوط احلكم هبا. العلامء يف حتديد

 )املتن(

 .(هي فرض عىل الكفاية)فقال املصنف: 

 )الرشح(

 وهذا القول األول يف حكم صالة العيد.

يتته الستتااة احلنابلتتة يف أصتتح الروايتتام عنتته، أن صتتالة العيتتد فالتتذي ذهتتب إل

 كفاية الفرع بينه وبني فرض العني  ضوالفرحكم ا أ ا فرض كفاية، 

يطلتتتب العبتتتااة أو الفعتتتل ب تتتن الن تتتر عتتتن متتتن  الشتتتار  ,أن فتتترض الكفايتتتة

فعلتته، فيطلتتب أن يقتتع هتتذا اليشتتء ب تتن الن تتر عتتن متتن فعلتته، إال أنتته إذا   ُيفعتتل 

ء عم العقاب اجلميع، ولكن إذا فعله البعن سق  عتن التبعن، وهتذا هذا اليش

 مذهب السااة احلنابلة.
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إا أن العيتتد وا تتب عتتىل األعيتتان،  -رمح تتم اهلل-وذهتتب الستتااة األحنتتاىل 

وأنتم تعرفتون أن الستااة األحنتاىل يفرقتون بتني الفترض وبتني الوا تب، فعنتدهم 

 الفرض أعىل رتبة ويأميه الوا ب. 

األالتتة، ا ن نتتذكر األقتتوال، والتتذي عليتته املعتمتتد يف متتذهب وستتوىل نتتذكر 

 عىل أن صالة العيد سنة موكدة. -رمح م اهلل-االمام الشافعي ومالي 

 -:فتظلص من هذا يف حكم صالة العيد، أنه عندنا  ال ة اقوال

قال  ائفتة متن الفق تاء وهتم الستااة احلنابلتة بأ تا فترض كفايتة، وبينتا متا  -1

 ة.معند فرض كفاي

 .وذهب السااة األحناىل إا أ ا وا بة عىل األعيان -2

 وذهب السااة الشافعية املالكية إا أ ا سنة موكدة. -3

األقتتتوال الىال تتتة إذا أمعنتتت  في تتتا الن تتتر  تتتدها متقاربتتتة متتتن حيتتتع املتتتدلول، 

: نقتتتد أن النبتتتي  قتتتد أمتتتر بصتتتالة العيتتتد وقتتتد  وإذا  خمنتتتا للستتتااة األحنتتتاىل قتتتالوا

عتتب علي تتا، واألصتتل يف األمتتر إذا  تتاء أن ُومتتل عتتىل الو تتوب إال فعل تتا وقتتد وا

أن يتتأ  الصتتارىل، و  يتتأم هنتتار صتتارىل فبقينتتا عتتىل الو تتوب متتن حيتتع األمتتر، 

 وهذا مسلي السااة األحناىل.

: هتتتذا القتتتول بتتتأن أمتتتر اهلل والنبتتتي  وفعل تتتا  أمتتتا املالكيتتتة والشتتتافعية فقتتتالوا

وغتتتههم أن األعتتتراو ملتتتا  ليلني""الصتتتأمتتتر هبتتتا، وحتتتع علي تتتا؛ لكتتتن نقتتتد يف و

. قتال: هتل عليتا «مخس صلوام»قال: ماذا عليا من الصالة  قال:  سأل النبي 
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. فقتتتال األعتتتراو: واهلل ال أزيتتتد عتتتىل ذلتتتي وال «إال أن تتطتتتو  ال؛»غههتتتا  قتتتال: 

 .«ن صدعأفلح إ»: أنقص. فقال النبي 

: إذا مجعنتتا بتتني هتتذه األالتتة نقتتد بتتأن اهلل أو تت ب فقتت  مختتس، فكتتل متتا فقتتالوا

يف فتتتترض أي صتتتتالة فإنتتتته ُومتتتتل عتتتتىل النتتتتدب، إال أننتتتتا  تتتتاء متتتتن األالتتتتة األختتتتر  

 واعب علي ا وقد أمر هبا. رفعناه من الندب إا السنة املوكدة، ألن النبي 

: األوامتتتتر التتتتتي  أمتتتتا بالنستتتتبة لللنابلتتتتة، والتتتتذي نتتتتص عليتتتته املصتتتتنف, فقتتتتالوا

هتتتذا البتتتاب عتتتىل فتتترض العتتتني، فتتتإذا  ال يمكتتتن أن حُتمتتتل يف  تتتاءم عتتتن النبتتتي 

 فرض كفاية.نزلنا من فرض العني، يأ  عندنا 

: األصتتتتل يف محتتتتل األمتتتتر عتتتتىل الو تتتتوب، إال أنتتتته ال ُومتتتتل عتتتتىل  فل تتتتذا قتتتتالوا

 حقيقة الو وب، من حيع العني، وإنام ُي ىل إا فرض الكفاية.

, من حيع األالة قتول الستااة األحنتاىل يف و توب صتالة العيتد لتيس ببعيتد

ألن الصتتتارىل التتتذي ي تتتىل التتتدليل عتتتىل األمتتتر   يكتتتن وا تتتًلا يف ذلتتتي، فمتتتىاًل 

: بلديع األعراو, إال أ م يقولتون: بتأن صتالة اجلنتازة  اجلم ور وأن كانوا قالوا

هتتتتتي فتتتتترض كفايتتتتتة، ورغتتتتتم ذلتتتتتي   يتتتتتو ر يف إ تتتتتاب صتتتتتالة اجلنتتتتتازة، متتتتتن حيتتتتتع 

كرناهتتا متتن الو اهتتة لألالتتة التتتي ذ الكفايتتة، فتكتتون القتتول بو تتوب صتتالة العيتتد

 بمكان.

وا تتتب عتتتىل األعيتتتان،   يكتتتن عنتتتدنا حتتتر  التتتذي ترك تتتا ل تتته  إذا قلنتتتا: بأنتتته

 عذر يعترب آ م.
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ما هي  مرة اخلالىل التي تنتت  إذا قلنا: بأنه فرض كفاية أو أنه سنة موكدة، 

 عن هذا اخلالىل الفق ي  

عتتىل اجلميتتع، هتتو ألن إذا قلتت  بأنتته فتترض كفايتتة، إذا   تقتتم فتتأن ا  تتم وتتل 

و تتتب مقاتلتتتة هتتتوالء النتتتاس، أل تتتا متتتن فتتتروض الكفايتتتة، ُف كتتت  وإذا أمجعتتت  

األمة أو أمجع  القرية عىل ترر الفروض الكفايتة، ُيلتزم بتأن وتاربوا إا أن يقتام، 

 أل ا شعهة من شعائر اهلل.

أمتتتتا إذا قلتتتت  بأ تتتتا ستتتتنة موكتتتتدة، فتتتتال تستتتتتطيع أن تتتتتو م النتتتتاس كتتتتام أ تتتتم ال 

عتتىل إستتقا  م أو تتترك م هلتتذه الستتنة، هتتذه  متترة اخلتتالىل يف الفتترع بتتني يقتتاتلون 

 اختار القول: بأ ا فرض كفاية. -رمحه اهلل–املصنف  هذه األقوال.

 )املتن(

 .(إذا قام هبا أربعون من أهل امل  سقط  عن سائرهم)فقال: 

 )الرشح(

متا هتو هنا يتو ه سوال إا املصنف بام أني قل  صالة العيد فرض كفايتة، 

 .العدا الذي بليع إذا قام به سق  عن البقية

 )املتن(

 .(إذا قام هبا أربعون)فقال: 

 )الرشح(
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أربعتون هنتتا استتنبط ا املصتتنف أو التدليل علي تتا أنته أ لق تتا بصتالة اجلمعتتة، 

ونلتتن تكلمنتتا بتتأن التتدليل التتذي يقتتول: بتتأن صتتالة اجلمعتتة تلتتزم بتتأربعني   يكتتن 

عليتته امللققتتني، ألن اشتت اط هتتذا العتتدا لتتيس متتن بالتتدليل الوا تتح، هلتتذا التتذي 

حيتتتع التتتدليل بتتتالقوي، وإنتتتتام هتتتو متتتن بتتتاب االحلتتتتاع ومتتتن بتتتاب القيتتتاس يف غتتتته 

 منصوص، هلذا عدم اش اط األربعني أقو  والعلم عند اهلل.

 )املتن(

 .(إا الزوالقيد رمح ووقت ا من ارتفا  الشمس ) 

 )الرشح(

يف حستتتتن اختيتتتتاره ل تيتتتتب  -اهللرمحتتتته –هنتتتتا التسلستتتتل التتتتذهني للمصتتتتنف 

فقتتتتال:  ومتتتتتد أصتتتتلي ا  :األحكتتتتام، فبعتتتتد متتتتا بتتتتني لتتتتي احلكتتتتم، فتقتتتتول لتتتته أنتتتت 

 .)ووقت ا من ارتفا  الشمس قيد رمح إا الزوال(

يف الباب ا لذي قدمته املصتنف يف الستاعام التتي ُ تي في تا عتن نلن تكلمنا 

د عتتن الصتتالة عتتن الصتتالة عنتتد رشوع الشتتمس، و تت الصتتالة فقتتد  تتد النبتتي 

عند الزوال، هلذا اتفق الفق اء عىل أن وق  حتل النافلتة متن بعتد رشوع الشتمس 

قتت  حتتل النافلتتة، وهبتتذا اتفتتق الفق تتاء عتتىل هتتذا الوقتت ، وعتتىل إا التتزوال. ف تتذا و

أن صالة العيد حكم ا يف كصتالة النتلد، وهتو متن ارتفتا  الشتمس قيتد رمتح، 

قتتتت ، إا التتتتزوال، فتتتتإذا انت تتتتد هتتتتذا كتتتتان يصتتتتيف العيتتتتد يف ذلتتتتي الو ألن النبتتتتي 

 الوق  خر  وق  صالة العيد.
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 )املتن(

 .(والسنة فعل ا يف الصلراء)قال املصنف:

 )الرشح(

وهتتذا كتتذلي متتن ال تيتتب التتذهني، فبتتني احلكتتم  تتم بتتني الوقتت ،  تتم أراا أن 

بالنستبة للمكتان التذي  وما هو املكان الذي تصىل فيته صتالة العيتد ، يبني املكان

ه صتتالة العيتد، فالفق تتاء يقولتون: أمتتا أن ُيو تد هنتتار عتذر، أو  تتار  أو تصتىل فيت

 عذر.ال يكون هنار 

هتتو مىتتل املطتتر أو التتريح أو الطتتني, أو ال لمتتة أو غتته ذلتتي  متا معنتتد العتتذر 

 من العوارض.

فتتإذا كتتان هتتذا فتتاتفق الفق تتاء عتتىل أن إيقتتا  صتتالة العيتتد يف املستتقد أوا متتن 

   .باب افع الرضر عن الناس

متن حتديع أو  فيه لني، أن النبي و اء يف سنن أو ااوا وأن كان إسنااه 

العيتتتد يف املستتتقد، وهتتتذا التتتذي  هريتتترة، كانتتت  يف صتتتبيلة اطتتترة فصتتتىل النبتتتي 

عتذر فتإن األفنتل يف صتالة العيتد أن تصتىل  عليه الفق اء قا بة، عىل أنه إذا ُو تد

ر يف صتتتلوة متتتن اجلتتتو، ف نتتتا ا تتتيف املستتتقد، أمتتتا إذا   يكتتتن هنتتتار عتتتذر، وكتتتان الن

  د  يقين ر إا املسقد، هل املسقد واسع أو املسق

فتتإذا كتتان املستتقد  تتيق اتفقتتوا الفق تتاء عتتىل أن مكتتان ُتصتتىل فيتته العيتتد، هتتو 

 صىل العيد يف املصىل. ، ألن النبي الصلراء وهو املصىل
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 ، التذي عليته مجتاهه الفق تاء عتتىلأمتا إذا كتان املستقد واستع، فوقتع اخلتتالىل

 .فاألفنتل يف إيقتا  صتالة العيتد أن تكتون يف املصتىل د واستعأنته وأن كتان املستق

عتتىل أنتته ُتصتتىل يف املستتقد أفنتتل إذا كتتان املستتقد  -رمحتته اهلل– وذهتتب الشتتافعي

 واسع، ويشمل مجيع الناس.

هتذا يستميه الفق تاء بتلقيتق املنتاط، وهتتو أنتي تبعتد الصتور املتفتق علي تا  تتم 

 قع في ا اخلالىل.تأ  إا الصورة التي و

فقلنتتتتتا: إذا كتتتتتان اليتتتتتوم فيتتتتته عتتتتتذر، فاألفنتتتتتل أن توقتتتتتع يف املستتتتتقد، إذا كتتتتتان 

 فاألفنتتل أن تقتتع يف املصتتىل، أمتتا إذا كتتان املكتتان واستتع فتتاختلفوا  ؛املستتقد  تتيًقا

األفنتلية فالتذي عليته اجلم تور ومتن م األئمتة التىال  عتىل أن إيقاع تا من حيع 

ء املصىل   أفنل.يف الصلرا

والستتتتنن   يصتتتتل  "الصتتتتليلني"كتتتتام يف  م تتتتور نقتتتتد بتتتتأن النبتتتتي اليتتتتل اجل

ال  والنبتتتتي , عتتتتىل ذلتتتتي العيتتتتد قتتتت ، إال يف املصتتتتىل وواعتتتتب النبتتتتي  النبتتتتي 

 األفنل، فل ذا يبقد احلكم عىل األفنلية مطلًقا.يفعل إال 

الشتتتافعي أعمتتتل الن تتتر وقتتتال: أواًل أ تتتد أن أهتتتل مكتتتة متتتن ع تتتد رستتتول اهلل 

، و  يصتتتتل أهتتتتل مكتتتتة إا وقتنتتتتا ا ن صتتتتالة العيتتتتد إال يف وهتتتتم يصتتتتلون يف احلتتتترم

 .املسقد احلرام

فكونتته يتت ر املستتقد ويتتذهب للمصتتىل؛ ألن األعتتراب كتتانوا  وأمتتا النبتتي 

كتتتتان خيتتتتتر  النتتتتتاس لصتتتتالة العيتتتتتد، فينتتتتتيق هبتتتتتم  ، والنبتتتتتي يتتتتأمون إا النبتتتتتي 
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ستتتتقد املستتتتقد، فانتقتتتتل هبتتتتم متتتتن املستتتتقد إا املصتتتتىل، والتتتتذي يوكتتتتد هتتتتذا أن امل

، فإيقا  الصالة فيه من إيقاع ا يف مكتان التذي هتو املصتىل، هتذا هتو أفنل البقا 

يف املصتتىل؛ أل تتا  مستلي االمتتام الشتتافعي, ومحتتل االمتتام الشتتافعي صتتالة النبتتي 

 كان  من باب  يق املسقد. 

: ال, لتيس متتن بتاب  تيق املستقد، وإنتتام متن بتاب أفنتتلية  واجلم تور يقولتوا

 الصالة. 

الن ر،  د بأن قول اجلم ور أقتو  متن حيتع التدليل، ألن كتالم  إذا أمعن 

صىل هبتم العيتد متن بتاب النتيق، هتذا قتد  وهو أن النبي  -رمحه اهلل–الشافعي 

واعتتتتب عتتتتىل الصتتتتالة يف املصتتتتىل، واملواعبتتتتة تقت تتتت عتتتتىل أن  ُيتتتترا, ألن النبتتتتي 

األعيتاا صتالها  قد ي ر املرة أو املرتني, أما كتل األفنلية يف ذلي، ألن النبي 

 يف املصىل اليل عىل أن إيقاع ا يف املصىل أفنل. النبي 

أمتتتتر  )أ تتتتا قالتتتت :  "الصتتتتليلني"عطيتتتتة يف التتتتذي يقتتتتوي هتتتتذا، حتتتتديع أم 

ن، وذوام اخلتتتتتدور كتتتتتي يشتتتتت دن الصتتتتتالة واعتتتتتوة يَ بتتتتتأن نظتتتتتر  احلُتتتتت النبتتتتتي 

 . (املسلمني ويش دن اخله

عتتدا حتتتد  تتتام  أكىتتر اهتتي يف فتتإًذا العلتتة ليستت   تتيق املستتقد وإنتتام العلتتة 

أصتتتلاب األعتتتذار متتتن م النستتتاء احلتتتين، ألنتتته يتتتوم ا تتتتام  ويتتتوم فرحتتتة وعيتتتد، 

 فناسب أن تدرك م اعوة االمام.
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فل ذا الذي عليه اجلم ور وهو إيقتا  صتالة العيتد يف املصتىل أفنتل والعلتم 

 عند اهلل.

 :......الطالب

عتتتىل أن املستتتقد إيقتتتا  األصتتتل : الشتتتافعي ن تتتر إا العلتتتة يف احلكتتتم، الشتتتيخ

الصتتالة فيتته أفنتتل؛ ألنتته هتتو بيتت  اهلل وهتتو م يتتأ للصتتالة، بتتام أن املستتقد واستتع، 

ويتستتع النتتاس، فإيقتتا  الصتتالة فيتته تكتتون متتن بتتاب األفنتتلية وهتتذا ُيستتمد الن تتر 

 إا املعند التي من أ ل ا رُش  احلكم, فإذا زال  العلة يزول احلكم. 

 )املتن(

 تلد وتتأخه الفطتر والفطتر يف الفطتر خاصتة وتعقيتل األ): قال املصتنف

 .(قبل الصالة

 )الرشح(

ا ن بام أن املصنف بني لي احلكم،  م بني لي الوق ،  م بتني لتي املكتان، 

قتتد يتترا عتتىل ذهنتتي ستتوال  يتتب بتتام أنتتي أاتتا االمتتام بينتت  لنتتا بتتأن الصتتالة منتتذ أن 

 ترتفع الشمس قيد رمح إا الزوال، وهذا وق   ويل.

وتعقيتتتتتل األ تتتتتلد وتتتتتتأخه ): -رمحتتتتته اهلل–أوقع تتتتتا  فقتتتتتال  يف أي وقتتتتت 

 .(الفطر

ئتتتتد بيتتتتن م، فقتتتتال: إذا كتتتتان عيتتتتد  عنتتتتدنا ا ن عيتتتتدان فتتتتأراا أن يبتتتتني لتتتتي الفوا

 فاألفنل تأخهها. ، وأما إذا كان عيد الفطرأن يعقل في ااأل لد فاألفنل 
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قة هي أن يف الفطر ُيلزم الناس بإخرا  صتدقة الفطتر، وصتد والعلة يف ذلي

الفطتتتتر اتفتتتتق الفق تتتتاء عتتتتىل أن آختتتتر وقت تتتتا التتتتذي هتتتتو الصتتتتالة، فكلتتتتام أختتتتر االمتتتتام 

الصتتتتالة كلتتتتام كتتتتان متستتتتع للنتتتتاس يف تأايتتتتة متتتتا علتتتتي م متتتتن وا تتتتب، أمتتتتا بالنستتتتبة 

لأل تتتتتتلد فتتتتتتتإن النتتتتتتاس يشتتتتتتت لون يف ذلتتتتتتي اليتتتتتتتوم بتتتتتتذبح أو بنلتتتتتتتر أ تتتتتتتاحي م، 

 إا أش اهلم. فاألفنل واألوا أن يعقل حتد ين ىل الناس

 .(ل األ لد وتأخه الفطر والفطر يف الفطر خاصة قبل الصالةوتعقي)

قال لي: األفنل تعقيتل بالنستبة لأل تلد والتتأخه بالنستبة للفطتر، وهتو 

حتديع عمترو بتن شتعيب عتن أبيتته   بت  يف ذلتي حتديع إال أنته متتكلم يف إستنااه

 .عن  ده

ة والتتتذي قتتتال بالتفرقتتتة هتتتم مج تتتور الفق تتتاء، التتتذين هتتتم األحنتتتاىل والشتتتافعي

: ُيعقتتتتتتل يف األ تتتتتتلد ويتتتتتتوخر  يف الفطتتتتتتر، وختتتتتتالف يف ذلتتتتتتي واحلنابلتتتتتتة، فقتتتتتتالوا

قتتال: الوقتت  في تا ستتيان، يصتتىل يف نفتتس  -رمحتته اهلل–املالكيتة، فتتإن االمتتام مالتي 

الوقتتتت ، األ تتتتلد، والفطتتتتر، وقتتتتال: ألن احلتتتتديع متتتتتكلم فيتتتته، وأاركتتتت  أهتتتتل 

 املدينة، يفعلون ذلي وهو أن تصىل يف نفس الوق .

 )املتن(

 .)والفطر يف الفطر خاصة قبل الصالة(قال املصنف:  م

 )الرشح(
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بتتام أنتته قتتال لتتي أفنتتل الوقتت  أن يعقتتل لتتي يف هتتذه وتتتوخر يف هتتذه، فتتأراا 

أن يبني لتي ستنة أختر  هتي متن الفتوارع بتني العيتدين، وهتي إذا كتان عيتد الفطتر 

 فاألفنل والسنة أن يفطر االنسان  م يتقه إا الصالة.

، واألفنتل لته أن يفطتر  لد, فإنه يذهب من غته إفطتارأما إذا كان يف األ

ويف البظتتاري  عتتىل عيتتده أو يفطتتر عتتىل متتا ينلتتره، وهتتذا كتتذلي  بتت  عتتن النبتتي 

كتتان يف عيتتد الفطتتر يفطتتر عتتىل  تترام  تتم  فتتإن أو كتتام يف حتتديع أنتتس أن النبتتي 

 يتقه إا املصىل.

رام، ويفطتتتر ، ويفطتتتر عتتتىل  تتتوالستتتنة يف هتتتذا أنتتته يعقتتتل االفطتتتار يف الفطتتتر

، وزيتااة التوتر هتذه يف مستند االمتام أمحتد، أن النبتي  كتان يفطتر وتتًرا  علي ا وترا

عىل  ر، بظالىل األ لد، فإنه يوخر االفطار، وقلنا: إال أن احلتديع متتكلم يف 

 إسنااه.

رمحتتته –وعتتتىل هتتتذه التفرقتتتة يف االفطتتتار مجتتتاهه الفق تتتاء إال االمتتتام البظتتتاري 

وب االفطار يف عيد الفطر وعيد األ تلد، وقتال: األمتر ه فإنه بيف صليل -اهلل

متتتتن حتتتتديع أو  للتتتتة  "صتتتتليح البظتتتتاري ومستتتتلم"في تتتتا ستتتتيان؛ ألنتتتته كتتتتام يف : 

ختتتر  يف األ تتتلد, فتتترأ  وقتتتال:  وحتتتديع أنتتتس ملتتتا ذبتتتح أبتتتو  للتتتة والنبتتتي 

ء, فتتذبل  وأ عمتتت م.  « متن هتتذا» قتتال: يتا رستتول اهلل كتتان بقتتواري نتاس فقتترا

ن ذبتتتح قبتتتل الصتتالة، ف تتتي شتتاة حلتتتم، ومتتتن ذبتتح بعتتتد الصتتتالة متت»: فقتتال النبتتتي 

 .«ف ي نسي
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فتتدل عتتىل  فتتدل عتتىل أن أبتتو  للتتة أكتتل قبتتل الصتتالة و  يعتتب عليتته النبتتي 

أن األمتتتتر يف ذلتتتتي ستتتتيان إال أن اجلم تتتتور يقولتتتتون: نلتتتتن نقتتتتول: هتتتتذا متتتتن بتتتتاب 

ت  أن في ا حديع وقد يرتقتي إا أنته وتالندب، وليس من باب االلزام, وخاصة 

 به وهو أن االفطار يف السنة يف عيد الفطر يقدم الفطر ويوخر يف األ لد.

املصنف ذكر كل حكمني ا نني خيتلف األ لد عن الفطر، فبتدأ ا ن يبتني 

ويستتتتن أن ي تستتتتل ) ، فقتتتتال:مستتتتنونام العيتتتتدلتتتتي األمتتتتور التتتتتي تتفتتتتق وهتتتتي متتتتن 

ذلتي عتىل أن  , هذا عليه مج ور الفق اء، بل وقتع االتفتاع عتىل(ويتن ف ويتطيب

حتتتتديًىا  ُيرشتتتت  يف العيتتتتد غستتتتل وتن يتتتتف وتطيتتتتب، إال أنتتتته   يىبتتتت  عتتتتن النبتتتتي 

 صليًلا يف ال سل.

ورا في تتا كتتام يقتتول البتتزار حتتديىان إال أ تتام شتتديدا النتتعف، إال أن ملتتا وقتتع 

 االتفاع عىل املرشوعية، صح بأن وت  هبام وهو ال سل يوم العيد.

هتتذا يتتوم عيتتد, »تكلتتم يف يتتوم اجلمعتتة، قتتال: ملتتا  و تتاء يف الستتنن أن النبتتي 

: ملتتا رش  االغتستتال يف اجلمعتتة، وعلتتل بكونتته عيتتد،  «فمتتن  تتاءه فلي تستتل فقتتالوا

نف فتتال أن يرشتت  ال ستتل يف العيتتد بذاتتته متتن بتتاب أوا، وال ستتل التتذي قالتته املصتت

 هو غسل لليوم وليس غساًل للصالة، ما هو الفرع بين ام  

نتتتتته غستتتتتل للصتتتتتالة، إًذا هتتتتتو مستتتتتنون ملتتتتتن ورضتتتتت الفتتتتترع بيتتتتتن ام إذا قلتتتتت : بأ

الصتالة، وهتتذا ختتاص ب ستتل اجلمعتتة، فتتإن غستل اجلمعتتة كتتام تقتتدم معنتتا قلنتتا: هتتو 

 ال سل ملكان الصالة.
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، فإنتته غستل لليتوم، فل تذا حتتتد املترأة احلتائن، بتل العقتتائز أمتا غستل العيتد

ل التتتتذين هتتتتم يف البيتتتت  والصتتتتبيان، لكتتتتل هتتتتوالء ُيرشتتتت  هلتتتتم ال ستتتتل، ألن ال ستتتت

مستتتتتنون لتتتتتتذام اليتتتتتتوم، وهتتتتتتو إع تتتتتتار الب قتتتتتتة والفرحتتتتتتة فيتتتتتته, وكتتتتتتذلي التطيتتتتتتب 

 والتن ف. 

ريض اهلل -ابتتن عمتتر أختتر  مالتتي يف املو تتأ عتتن نتتافع عتتن بالنستتبة لل ستتل 

كتانوا ي تستلوا ليتوم العيتتد، وهتذا فعتل الصتلابة متتع معرفتة ابتن عمتر كتتان  -عتن ام

 .حريًصا عىل تطبيق سنة رسول اهلل 

 هو وق  االغتسال  ماإذا قل  كذلي 

وق  االغتسال يقال: أنه من بعد صالة الفقتر، وأ تاز الشتافعي االغتستال 

متتن بعتتد غتتروب شتتمس آختتر يتتوم يف رمنتتان، وهتتذا مبنتتاه يف اخلتتالىل يف اختتول 

 اليوم، هل اليوم يدخل من ال روب أو يدخل من بزوغ الفقر يف الصباح.

 : اللبس اجلديد  الطالب

، وبتتتتتوب علي تتتتتا البظتتتتتاري يف صتتتتتليله فتتتتتإن اللتتتتتبس اجلديتتتتتد ستتتتتنة: الشتتتتتيخ

 م ساع حديع عمر بن اخلطاب أنه  "باب لبس اجلديد يف العيد"البظاري قال: 

و د حلة سهة ُتبا  عن املسقد فقتال للنبتي: إال تشت ي هتذه احللتة كتي تتقمتل 

هتذه ال يلبست ا إال متن كتان ال »: في ا للوفوا وللقمعتة والعيتدين. فقتال النبتي 

فعمتتر كأنتته مرشتتو  عنتتدهم إن العيتتد ُيلتتبس فيتته اجلديتتد، وهلتتذا يقتتال: . «ختتالع لتته
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بأن اجلمعة يلتبس البيتاض، وأمتا العيتد فاألفنتل واألوا يلتبس اجلديتد ولتو كتان 

 عىل غه بياض.

 .وسالمه عىل سيدنا حممد  وصلوام رو ,ويف هذا القدر كفاية

 


